
DUCHOVNÍ SLOVO WAF ČR - ADVENT A VÁNOCE - PROSINEC 2020 

SE ZVLÁŠTNÍ VÝZVOU A POZVÁNÍM PRO VEDOUCÍ REGIONŮ, STÁLOU A SPRÁVNÍ RADU, DŮVĚRNÍKY WAF V ČR 
 

Omlouvám se za toto netradiční duchovní slovo. Celou dobu pandemie a nevím, zda 

a kdy skončí, mi leželo na srdci, odpovědně se maximálně snažit - být Církví. 

Tak, jak není možné nikoho vyzpovídat on-line, tak také při sledování bohoslužeb u 

počítače či TV obrazovky se mohu dobře modlit - Bohu díky za to, ale nemohu mši 

sv. osobně sloužit. A to je hlavní poslaní každého kněze. Svátostného - to je jasné, 

ale také těch, kteří mají obecné kněžství, tedy každého pokřtěného. Jak to v Církvi 

a s Církví vypadá a dopadá, jsme si mohli uvědomit už dřív, když žádná pandemie 

nebyla, ani žádné omezení a přesto drtivá většina pokřtěných, tedy s darem obecného kněžství, si vůbec nedělala 

hlavu s tím, že nejdou ani v neděli na mši svatou. Tak vnímám, jak je potřeba, aspoň ten zbyteček „živých“ povzbudit, 

aby dělali, co je - a znovu zdůrazňuji - zodpovědně možné - k osobní - tedy on-live účasti. Společně budeme slavit 

první příchod Krista, a to tím, že jeho příchod, poselství i pro přišel – aby nás vykoupil - přijmeme a současně se 

budeme připravovat na jeho druhý příchod. Ten osobní přijde pro každého z nás brzo – někdo dřív, někdo později 

(smrt). A ten obecný je krásně popsán u sv. Jana v knize Zjevení a Ježíš sám o něm často mluví. 

Tak kéž jsme všichni bdělí, vzhůru, až to nastane. A co se bude dít kolem, je hodně závažné. Pozitivní, nemocní, 

dýchací přístroje aj....ale nikdo a nic nás nemůže zaskočit a od Krista odloučit. Nyní i na věky. 

Požehnaný Advent 
 

Od 3. 12. 2020 platí 3. stupeň PES a navíc už 30. 11. bylo s církevními představiteli dojednáno, že na bohoslužbách 

nemusí být jen max. 30 osob, ale že kostely, sály a modlitebny mohou mít max. 30% obsazenosti míst k sezení. 

Současně od 3. 12. je opět běžné ubytování bez omezení (některé hotely a penziony na horách jsou již po střechu 

vyprodané!) a restaurace mohou fungovat rovněž s jediným omezením 4 u stolu a kapacita 50% obsazenosti. I náš 

nový nájemce se rozhodl otevřít naši restauraci. I kdyby se mu nedařilo, máme vše už na 1. sobotu zajištěné jako po 

celé léto v KD, restauraci hned vedle farního kostela sv. Filomény.  

Není tedy sebemenší důvod pro ty, kdo nejsou nemocní, aby přijeli k Panně Marii Fatimské na 1. sobotu, Fatimský 

den, či kdykoliv na mše sv., na pobyt vánoční, silvestrovský a vstup do nového roku 2021 s následnou 1. sobotou 

hned 2. ledna. TEDY ON-LIVE = NAŽIVO! Úplně nás předělávali ve všem na ON-LINE = NAMRTVO - seď u 

počítače či televize a pořád se jen dívej a dívej…  A toto má velmi blízko k ON-LAY ...to znamená – už jen ležet… 
   

 

Tak a teď to podstatné. Nikdo z nás neví, co bude. Odkládat se dá všechno, často na jindy - jak já říkám, na „svatého 

Dyndy“. Každý máme svobodu, nutit nebo dokonce odsuzovat kohokoliv, je absolutně nepřípustné. 

Na druhé straně, musím rozhodovat za nás všechny ve WAF ČR a svým způsobem „napovídat“ svým postojem i 

dalším odpovědným v naší katolické církvi. 
 

Domnívám se, že tento měsíc má čas do Vánoc. To každý je nějak doma, i když není pandemie a nejsou žádná 

omezení. Pak je čas hned po hlavních svátcích - tedy od pondělí 28. 12. do konce a začátku nového roku. A pak 

leden, kdy bývá obyčejně všeobecný posváteční útlum. 

Možná máme k možnému setkání jistý tento jeden měsíc. Možná bude čas i dále, nikdo z nás neví. 

Moje výzva se směřuje k vedoucím regionů, Stálé a Správní radě a důvěrníkům-volitelům. Běžně se setkáváme 

v únoru. Nyní vás zvu a stanovuji velmi nezvyklý termín našeho setkání, a to je na 1. sobotu 2. ledna 2021. Setkání 

zahájíme slavením mše sv. v 17 hod. Následovat bude setkání ke vzájemnému sdílení. Naše hlavní jednání bude 

probíhat v neděli 3. 1. 2021 se zakončením hlavního programu v 17 hod. A to pro ty, kdo musí v pondělí 4. 1. 

do práce. Ostatní mohou zůstat a ukončíme a rozjedeme se až v pondělí. Detailní program na hlavní den neděli 3. 1. 

2021 do 17hod. pošleme všem přihlášeným. Přihlašujte se, prosím, do 15. 12. 2021 podle vašich současných 

možností. Pokud se cokoliv změní, především zdravotně či karanténou, tak to budeme samozřejmě plně respektovat. 

Pokud někdo do 15. 12. nedá vědět, bude muset Liduška, obvolávat každého jednotlivě. Tak ji toho, prosím, ušetřete. 

Díky moc. Tedy do 15. 12. nejen přihlášky, ale také vaši zprávu, že nemůžete v tomto termínu přijet. 
 

Vás ostatní zveme, přihlaste se na vánoční pobyt od 28. 12. -2. 1. 2021 včetně, nebo jen na některé dny, jak vám to 

bude vyhovovat. Tak to je pro prosinec všechno. Není teď nic důležitější, než připravit a realizovat setkání on-live, 

tedy na živo. Protože Církev žije ne on line - ale žije naživo! 
 

Ve spojení s vámi se všemi, zvláště s nemocnými, trpícími a těmi, kdo nemohou a tolik by si přáli být s námi. S 

vděčností za vaše oběti a některým z vás, kdo mohli, i za velkou finanční podporu. K tomu, aby Fatima v ČR byla 

živá! Požehnaný čas Adventu a Pokojné Vánoce. 

Váš v Kristu a Marii žehnající Mons. Pavel Dokládal a společenství Českomoravské Fatimy v Koclířově 
 

 

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách:  www.cm-fatima.cz   

· Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195   

Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz   

nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz  Fb: Fatimský apoštolát v ČR 
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